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Economia. L’Ajuntament recorre als tribunals per incompliment de diversos convenis

Breus
L’Ajuntament suspèn la
concessió de llicències
per a clubs de cànnabis
Durant un any, a L’Hospitalet no
s’atorgarà cap llicència per obrir
clubs socials privats o locals destinats al consum de substàncies
que poden generar dependència,
com el cànnabis. L’Ajuntament
farà un pla especial urbanístic per
regular les condicions tècniques
d’aquests locals i els requisits
que han de complir per ser compatibles amb l’entorn, mentre espera la publicació de la normativa
que està elaborant l’Agència de
Salut Pública de Catalunya sobre
aquests locals. y

Aula de l’escola bressol municipal La Casa de la Muntanya, al barri de Sanfeliu, el passat 12 de setembre

L’H denuncia la Generalitat per
un deute de 17 milions d’euros
L’Ajuntament de L’H ha decidit anar als tribunals per
reclamar els 17 milions d’euros que la Generalitat
deu a la ciutat per serveis com les escoles bressol
Escoles bressol municipals, serveis socials..., en total són 17 milions d’euros els que la Generalitat
deu a l’Ajuntament de L’Hospitalet
pel finançament de diversos serveis al qual s’havia compromès i
per aportacions a l’Administració
Local que ha reduït o eliminat.
El Govern municipal ja ha iniciat
els tràmits per denunciar la Generalitat davant el Tribunal Contenciós

Administratiu per aquest deute,
enviant cartes oficials a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; al
conseller d’Economia, Andreu MasColell, i a la Intervenció General de
la Generalitat.
El govern autonòmic té reconegut i pendent de pagar 12,1
milions, que corresponen a serveis
socials, ocupació, plans integrals i
llei de barris. L’Ajuntament ha iniciat

la reclamació d’aquests diners, que
inclouen els 853.900 euros de les
escoles bressol municipals que
ha decidit reclamar als tribunals el
Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per
l’Educació de Catalunya que aplega
36 municipis, inclòs L’H.
En paral·lel, el consistori ha sol·
licitat al Departament d’Economia
de la Generalitat que contempli en
el pressupost del 2015 els 5 milions restants del deute que corresponen a partides que l’Ajuntament
ja ha pagat i justificat.
“Com a alcaldessa de L’Hospitalet defensaré el que és dels
ciutadans allà on sigui. L’Ajuntament

mantindrà els serveis que la Generalitat deixa de finançar però no deixaré que algú digui que no paga el
que li correspon perquè són diners
dels ciutadans de L’Hospitalet”, ha
afirmat l’alcaldessa Núria Marín.
Mentre que L’Hospitalet ha decidit anar als tribunals per reclamar el deute de la Generalitat, el
Govern de l’Estat ha anunciat que
posarà en marxa un nou Fons de
Liquiditat Autonòmica per pagar els
deutes de les autonomies amb els
ajuntaments en concepte de serveis socials. Són 7 milions d’euros
dels 17 que el Govern català deu a
L’Hospitalet. y

La ciutat tindrà a final
d’any un nou Pla de
mobilitat urbana
A final d’any, el Govern portarà al
Ple municipal el Pla de mobilitat
urbana, que consta de prop d’un
centenar d’actuacions per afavorir
les condicions de mobilitat dels
vianants, potenciar els itineraris en
bicicleta, promoure l’ús del transport públic i fomentar l’ús racional
del cotxe, entre d’altres. El pla vol
aprofitar els avenços tecnològics
per millorar el sistema de mobilitat
i mantenir les campanyes per promoure models més sostenibles. y

Fe d’errades
El nombre d’alumnes que
han començat l’ESO aquest
setembre a L’Hospitalet és
2.052 i no 1.052 com erròniament es va publicar a la
pàgina 3 de l’edició 291 de
L’HOSPITALET.

Comerç. Del 17 d’octubre al 15 de novembre

La gastronomia, eix
del Mes dels Mercats
“El secret d’un gran xef comença en
un bon mercat”. Amb aquest eslògan l’Ajuntament, a través de l’Àrea
de Promoció Econòmica i Ocupació, ha organitzat com cada tardor el
Mes dels Mercats per promocionar
la qualitat, la proximitat i el servei personalitzat dels equipaments municipals.
Del 17 al 19 d’octubre, a la rambla de la Marina se celebrarà la Fira
Gastronòmica i Tradicional d’Itàlia i,
també el dia 17 i al mateix lloc, els
pagesos del Parc Agrari del Baix
Llobregat i L’H oferiran productes de
proximitat en un Mercat de pagès.
La setmana següent, del 24 al
26 d’octubre, l’avinguda del Torrent
Gornal acollirà Mercats al carrer i
les parades de fresc, tèxtil i parament de la llar mostraran els seus
productes. També hi haurà un tast
de cuines del món, de vins i cerveses artesanes, tallers per a infants,
aula gastronòmica i taller de cocteleria. Del 6 al 9 de novembre serà

Client participant a la campanya

el torn de la II Fira de la Terrissa i la
Ceràmica a la plaça del Mercat de
Collblanc.
El Mes dels Mercats es clourà el
15 de novembre, amb una Nit de Tapes als vuit mercats municipals, una
proposta que relaciona gastronomia
i producte fresc i que ha tingut gran
acollida en els barris. y

